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Nieuwsbrief #2: Op waddenexpeditie in de zomer
Van de broedende steppekiekedief, expeditie slechtvalk en het geluid van de
huilende zeehond. De afgelopen maand heeft de crew weer spectaculaire
expedities gedaan. Volg ons op facebook of instagram want daarop blijven we
foto's delen. We wensen julllie een prachtige zomer!
De crew van #wadfilm

Expeditie slechtvalk
De slechtvalk is één van onze hoofdrolspelers in #wadfilm. Slechtvalken broeden
meestal op daken of hoge plekken. Alleen op Rottumerplaat broedt hij op de grond en
dat is erg bijzonder. De crew volgde afgelopen periode de geboorte van twee jonge
slechtvalken op de voet. Staatsbosbeheer is eigenaar van de Rottums en gaf ons
toestemming voor deze waanzinnige opnames.
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=190489
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Crew #wadfilm filmt steppekiekedief
Je kunt het eigenlijk niet gemist hebben... de broedende steppekiekedief. En wat is het gaaf!
Ruurd-Jelle en Henk Meeuwsen uit de crew van #wadfilm maakte de eerste beelden &
geluiden en daar zijn we trots op.

Broedende steppekiekedief op het Groningse platteland

'Sterk team'
Wat veel mensen zich niet voldoende
beseffen is dat de film niet door mij
alleen wordt gemaakt. Ik heb een
geweldig team om mij heen
verzameld met talentvolle filmers,
geluidsmensen, editors, musici en
campagneleiders. Een mooi
voorbeeld van hoe goed
het team functioneert is de laatste
expeditie 'Rottumerplaat'! Ik kon niet
mee en gaf alle vertrouwen aan
het team.
Het is voor mij misschien wel mooier
om te zien dat er zulke mooi shots
gemaakt worden zonder mijn
aanwezigheid dan met. Trots ben ik
op deze vakmensen! Komende
zomermaanden filmen we oa
onderwater, de steltloperzwermen en
hopelijk de jacht van de slechtvalk!
Fijne zomer!

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=190489
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Filmgroet Ruben Smit

Melchert vertelt: "Terwijl half Nederland pufte onder de hitte lopen we met heel veel
apparatuur onder onze arm over Rottumerplaat; één van de meest beschermde stukjes wad
die je kunt vinden. We zijn op zoek naar de pubers van onze hoofdrolspeler de
slechtvalk. Ondertussen krijg ik een berichtje van RuurdJelle dat hij een dode zeehond op
het strand heeft gevonden…met tussen de staartvin het bloederige kopje van een dode
babyzeehond. Allebei gestorven tijdens de bevalling." Lees verder op het blog van de
boswachters.

De vos op een hekje
Behalve filmen voor #wadfilm doet onze crew nog veel meer. Zo is Ruurd
Jelle van der Leij ook veel op pad met zijn eigen camera. Hij heeft een
voorliefde voor een foto waarin iets gebeurt; van de vos die op een hekje
schuilt voor hoog water tot de mantelmeeuw die de velduil op zijn donder
geeft. De website natuurfotografie.nl interviewde hem onlangs over zijn
werk en het verschil tussen natuurfoto en natuurfilm. Lees het hele
interview.

De spetterende huilers
Hoe klinkt de stilte van het wad? Dat
weet Olivier. Olivier Nijs is één van
de geluidstechnici uit onze
crew. Geluid nemen we apart op
zodat het zo zuiver mogelijk is. In
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=190489
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deze podcast een voorproefje; je
hoort behalve meeuwen en natuurlijk
het wad zelf, een huilende
zeehond. Beluister de podcast.

Soundtrack Schatkamer op Spotify
Sofia Dragt is één van de muzikanten voor #wadfilm. Zij maakte ook de
prachtige muziek bij onze documentaire Schatkamer van de Veluwe. Vanaf
1 augustus is deze playlist te beluisteren via Spotify.

Nieuwsgierig geworden?
Volg ons online via de onderstaande knoppen:
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